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Griet Op de Beeck is terug!

Dit ook tot grote opluchting van Griet zelf, zoals ze laat weten 
wanneer de eerste reacties van lezers spontaan bij haar bin-
nenkomen. “Blije opluchting is een van de meest onderschatte 
emoties die er zijn.” Even daarvoor, op vrijdag 13 september, 
liet ze via haar Facebookpagina weten: “Ze zijn aangekomen. 
Het is helemaal echt nu; er is een nieuw boek, vanaf maandag 
in boekhandels en bibliotheken. Ik ben op zo’n moment in-blij 
dat ik dat mag: Schrijven, en tegelijk voelt het wiebelig, omdat 
het altijd ook weer eng is om datgene waar je zo voluit voor bent 
gegaan, de wereld in te sturen.” 

LOOPBAAN
Griet Op de Beeck werd op 22 augustus 1973 geboren in Turn-
hout. Ze studeerde Germaanse filologie aan de Universiteit 
Antwerpen. Griet werkte eerst meer dan twintig jaar als drama-
turg in het theater en als journalist. Ze heeft lang moed moeten 
verzamelen om zichzelf ook daadwerkelijk schrijver te noemen 
en dat dan ook te zijn! Op 31 januari 2013 verscheen haar de-
buutroman Vele hemels boven de zevende. Eind september 2014 
verscheen haar tweede roman. Kom hier dat ik u kus. Het boek 
werd door het boekenpanel van De Wereld Draait Door verkozen 
tot Boek van de maand en werd later genomineerd voor de NS 
Publieksprijs 2015.
Daarna was het wachten tot februari 2016 op haar volgende 
boek. Gij nu was haar derde roman. Dit boek is geen doorsnee 
roman, maar bestaat uit 15 verhalen die met elkaar in verband 
staan en zo een geheel vormen. 
In september 2017 verscheen haar roman Het beste wat we heb-
ben. Dit boek vormt het eerste deel van een trilogie, waarvan het 
zojuist verschenen let op mijn woorden, het tweede deel is.

BOEKENWEEKGESCHENK 
Griet Op de Beeck was ook de auteur van het Boekenweekge-
schenk 2018. Gezien de feiten luidde de titel van dit boekje, dat 
uitkwam op 10 maart 2018, de eerste dag van de Boekenweek. 
“Het was een overweldigende week, vol lezingen, literaire fes-
tivals en signeersessies”, vertelde de schrijfster zelf op de laat-
ste dag van de Boekenweek. “De lange wachtrijen blijven mij 
verwonderen, dat mensen zo’n enthousiasme opbrengen voor 
boeken, en dan ook nog eens voor het mijne. Het was heel bij-
zonder om in zo’n warm bad te worden gedompeld.” 

Maar warme recensies over Gezien de feiten waren niet te vinden 
in de NRC, De Volkskrant en in De Groene Amsterdammer. Het 
waren allesbehalve lovende woorden die haar ten deel vielen. 
Griet heeft ze niet gelezen. “Dat zou mijn hart totaal breken en 
verschrikkelijk zijn om mee te maken.” 
“Maar de reacties zijn uiteenlopend,” vervolgt de schrijfster, 
“Op de eerste dag was er al belangstelling voor de filmrechten 
en boekhandelaren belden het CPNB, omdat ze door de boe-
ken heen waren. Op sociale media stormde een tegenwind van 
mensen die het wel prachtig vonden.”
Feit is dat Gezien de feiten niet onopgemerkt voorbij is gegaan! 

VAN FILMZAAL TOT THEATER
Een paar dagen na het verschijnen van Vele hemels boven de ze-
vende stond Griet Op de Beeck op de planken van Saint Amour, 
omtrent Hugo Claus als ‘prominente passant’. Later dat jaar, in 
juni, werd bekend dat de roman verfilmd zal worden door re-
gisseur Jan Matthys. Griet ontwikkelde voor hem het scenario. 
Uiteindelijk kwam de film op 8 november 2017 in de Vlaamse 
filmzalen. 
Ook de filmrechten van Kom hier dat ik u kus werden verkocht 
en dat geldt ook voor Gij nu.
Griet Op de Beeck schreef naar aanleiding van Kom hier dat ik 
u kus de monoloog Mona voor Alexandra Broeder. Deze werd 
gespeeld door een elfjarig meisje. Hannah Hentenaar en Ilja van 
Zanten speelden om de beurt deze monoloog. 

WARM KARAKTER
Dat Griet over een warm karakter beschikt blijkt wel uit de ge-
wone alle daagse dingen die haar kunnen ontroeren, de belan-
geloze vriendelijkheid van, voor haar, volkomen vreemden bij-
voorbeeld. Zoals een zachtmoedige man die naar haar toe komt 
snellen, wanneer ze met haar racefiets hard tegen de grond is 
geklapt, om te zien of alles nog oké is met haar, of wanneer een 
meisje van dertien haar in het terloops voorbijgaan laat weten 
dat ze haar schoenen de max vindt. Een klein jongetje dat naar 
haar staart en schrikt wanneer ze naar hem zwaait, om vervol-
gens uitbundig terug te zwaaien. Het zijn zomaar wat voorbeel-
den die zeggen over hoe Griet in het leven staat en oog heeft 
voor alledaagse dingen die haar blij maken en een moment van 
kortstondig geluk bezorgen. 

“Ik ben in-blij dat ik dat mag: 
schrijven. Maar tegelijk is het eng om 
datgene waar je zo voluit voor bent 

gegaan, de wereld in te sturen.”

TEKST: FRANK VERHULSDONCK - FOTOGRAFIE: ARCHIEF 

Sinds 16 september ligt de nieuwe roman van Griet Op de Beeck, Let op 
mijn woorden, fraai uitgestald op de tafels in de boekwinkels. Een nieuwe 
bestseller lijkt alweer geboren en dat is iets wat niemand deze sympathieke 
Vlaamse schrijfster misgund. Haar boeken vinden zowel in België als in 
Nederland gretig aftrek. Ook met dit nieuwe boek lijkt het niet anders te 
gaan.
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“Door te stoppen met zwijgen heb ik iets 
kunnen betekenen voor anderen.” 

Ook in haar interviews komt Griet Op de Beeck openhartig 
over. Zonder enige vorm van schaamte en terughoudend-
heid vertelt ze eerlijk en vrij over haar leven. Wat haar bezig-
houdt, meemaakt, of meegemaakt heeft en steekt daarbij ook 
niet haar eigen mening onder stoelen of banken. Vooral haar 
ontboezeming bij De Wereld Draait Door, waarin ze vertelde 
dat ze door haar vader op zeer jonge leeftijd werd misbruikt 
veroorzaakte veel ophef en werd een dag later het gesprek 
van de dag bij menig koffieautomaat op de werkvloer. Ook 
journalisten en psychologen sprongen er bovenop. Het 
kwam haar op veel kritiek te staan, al waren er ook die haar 
verdedigden. Interviews volgden waarin ze nader verklaarde 
waarom ze het deed. Hieronder volgt een bloemlezing van 
haar interviews over wat de schrijfster er toe gebracht heeft 
om haar eigen verleden naar buiten te brengen en zo haar ziel 
bloot te geven.

Begin 2016 zei je: “Ik vind niet dat een schrijver de ver-
plichting heeft zijn hele hebben en houden uit de doeken 
te doen.” Waardoor dacht je daar eind 2017 anders over?
Griet Op de Beeck: “Begin 2016 was ik er absoluut nog niet 
aan toe om de enorme schaamte te doorbreken. Jezelf door 
het trauma van misbruik heen werken, is een proces van ja-
ren. Toen ik klaar was om over dat onderwerp te schrijven, 
juist om het taboe te doorbreken, om te laten zien hoe com-
plex het probleem wel niet is, leek het me heel vreemd om 
vervolgens zelf dat taboe toch in stand te houden. Om die 
schaamte te blijven meedragen voor iets wat mij ook maar 
is aangedaan. Bovendien wilde ik als schrijver die, naar aan-
leiding van een trilogie met misbruik als thema, zeker vragen 
zou krijgen over de link met mijn eigen leven, de kans grijpen 
om iets te doen wat van betekenis zou kunnen zijn.”

Wat heeft alle commotie die ontstond met je gedaan?
“Het is een heftige tijd geweest, met groot verdriet. De wond 
was weer helemaal open. Dan komt er ook ruimte voor de 
diepste emotie die daarmee gepaard gaat. Natuurlijk is het 
pijnlijk als mensen die je niet kennen een mening over je heb-
ben. Het heeft me ook geraakt dat er anders naar mijn roman 
Het beste wat we hebben werd gekeken. Mensen werden er wat 
bang van, merkte ik. Terwijl het een verhaal is met veel po-
sitivisme, waarin een man de confrontatie aangaat met het 
leven waarvan hij ooit dacht dat het altijd zo zou blijven. Mis-
bruik is maar een van de vele thema’s. Tegelijk vind ik het ook 
bijzonder dat ik door te stoppen met zwijgen iets heb kunnen 
betekenen voor anderen. Dat blijkt wel uit de tweeduizend 
mails en berichten die ik heb gekregen. Je kunt als artiest veel 
kletsen over maatschappelijk engagement , of je kunt probe-
ren om een verschil te maken. Ik zou het vandaag, met alles 
wat ik weet, alleen al daarom opnieuw doen. Ik had rekening 
gehouden met negatieve reacties. Maar dat mensen dachten 
dat het een promotiestunt voor mijn boek was... Dat is voor 

iemand die het heeft meegemaakt niet te bevatten. Daar ben 
ik erg door geraakt geweest.” 

Je kreeg vooral commentaar omdat je het op een hervon-
den herinnering baseerde. Hadden de critici geen punt?
“Als mensen me niet willen geloven, prima, we leven in een 
vrije wereld. Het is voor mijzelf een heel lang en moeilijk ge-
vecht geweest om toe te geven dat er werkelijk geen andere 
conclusie mogelijk was dan dat ik ben misbruikt. Ik zou zo 
graag hebben dat het niet waar was. Dat zou zo eindeloos 
veel beter zijn. Het taboe op incest, zeker door een vader, 
bleek nog veel groter dan ik had gedacht. Het komt zo onaan-
genaam dichtbij dat mensen het zich niet willen voorstellen. 
Dan is het makkelijker om het naast je neer te leggen en je te 
bedienen van zogenaamde wetenschap die zegt dat hervon-
den herinneringen onbetrouwbaar zijn, terwijl er ook weten-
schap bestaat die diametraal het tegenovergestelde beweert. 
Ik vind het heel jammer dat de zaak zo gereduceerd is tot het 
al dan niet bestaan van verdrongen herinneringen, terwijl dat 
voor mij maar een klein stukje is van een kamer vullend ver-
haal. Het is niet zo dat iedereen die zich weleens niet lekker 
voelt, meteen moet denken dat hij misschien wel... Nee! Er 
moet een ongelofelijke reeks indicaties zijn op verschillende 
vlakken. Dat is in mijn geval zo. Als je het standaardwerk over 
misbruikslachtoffers leest en je herkent jezelf op vrijwel elke 
bladzijde... Dat zijn toch geen dingen die je verzint?” 

Heeft de onthulling je wel meteen opgelucht?
“Nou nee, want behalve door die negatieve reacties ben ik 
eigenlijk vooral onderuitgegaan doordat het misbruik nu 
ineens bestond, in open lucht. Daar ben ik onbewust zo lang 
voor weggelopen, voor het gevoel dat zo’n openbaring te-
weeg zou brengen. Het was een overrompelende , gutsende 
emotie.  Ik moest me echt beheersen om alles niet snel terug 
in het potje te duwen. Ik moest er doorheen, en dat heb ik 
gedaan. Hopelijk word ik daar op iets langere termijn voor 
beloond. Maar de opluchting die ik een beetje had verwacht, 
is absoluut niet gekomen. Voorlopig heb ik eigenlijk alleen 
maar een prijs betaald voor wat ik heb gedaan.” 

Wat is de hoogste prijs die je hebt betaald?
“Het ergste vind ik dat veel mensen door mijn tv-optreden 
een heel verkeerd beeld hebben gekregen  van mijn roman, 
Het beste wat we hebben. Dat boek bevat dus helemaal niet 
mijn autobiografische verhaal! Er is een mannelijke hoofd-
persoon die zich op een keerpunt van zijn leven afvraagt: 
‘Is dit waar ik moet zijn, is dit wat ik moet doen, zijn dit de 
mensen met wie ik het moet doen?’ Het gaat over een reeks 
thema’s die ons allemaal bezighouden; over hoe het verleden 
een schaduw werpt over het latere leven. Misbruik is daar 
een aspect van. 

Heb je er spijt van dat je jouw persoonlijke verhaal naar 
buiten hebt gebracht?
“Ik zou het, met alles wat ik weet, morgen opnieuw doen. Want 
stel dat ik het niet had gedaan, dan had ik de rest van mijn le-
ven moeten blijven liegen en dat was nog veel erger geweest. 
Het beste wat we hebben vormt het begin van een trilogie rond 
het thema misbruik. Het wachten was op de eerste journalist 
die zou vragen waarom dat thema zo belangrijk voor me was. 
Ik had niet nu kunnen liegen en dan over vijf jaar roepen: ‘Zeg, 
by the way...’ Het idee dat ik dit geheim de rest van mijn leven 
mee had gedragen en de bijbehorende schaamte dus binnen 
had gehouden, dat vind ik zo iets onrechtvaardig. Waarom zou 
ik de schaamte moeten dragen over iets wat mij is aangedaan 
en waar ik nooit om heb gevraagd? Dat zou een fundamentele 
belemmering zijn geweest voor mijn persoonlijke ontwikke-
ling. Daarbij is dit ook gewoon wel de schrijver die ik wil zijn. 
Het primaire en lovenswaardige streven van elke schrijver is 
natuurlijk om zijn lezers te interesseren voor een gekozen on-
derwerp. Maar als je de kans krijgt om ook iets te betekenen 
voor mensen die nooit een boek zullen vastnemen, waar een 
groot deel van de DWDD-kijkers toch toe behoort, dan vind ik 

dat  heel belangrijk. Misbruik is voor mij de grote existentiële 
kwestie. Als ik op dat punt een verschil kan maken voor een 
aantal mensen, dan betekent dat toch wel iets.» 

Jouw boeken gaan vaak over mensen die zijn vastgelopen 
in het leven en die voor de keuze komen te staan: ‘Afwach-
ten, of ingrijpen?’ Wil je iets betekenen voor lezers in een 
vergelijkbare situatie? 
“Nee, ik schrijf de boeken die ik moet schrijven, die voor mij 
belangrijk en dringend voelen. Het lezerspubliek bestaat niet 
tijdens dat proces. Mensen zouden het ook ruiken als je pro-
beerde naar iets, of iemand toe te schrijven, of er een doel op 
te plakken. Ik heb wel gemerkt, al vanaf mijn debuut, dat er 
in mijn boeken iets zit wat mensen aanzet om anders te gaan 
kijken naar bepaalde aspecten van het leven, soms zelfs om 
beslissingen te nemen, belangrijke keuzes te maken. In het 
begin stond ik daar wat wiebelig tegenover; dit was nooit een 
ambitie van me geweest, ik durfde het niet te omarmen. Wat ik 
ondertussen wel heb geleerd, is dat je, door totaal trouw aan 
jezelf te zijn, een zekere impact kunt hebben. Dat is toch iets 
fantastisch, waar elke artiest van droomt?”

Sommige critici zijn geen fan van Griet’s werk
“Goedkope emotie en opzichtig effectbejag.”

Het blijft een onverklaarbaar fenomeen waar menig schrijver 
mee worstelt. Waar vele lezers niet kunnen wachten totdat 
jouw nieuwe boek eindelijk in de winkel ligt, staan aan de andere 
kant de critici meewarig hoofdschuddend toe te kijken. Terwijl 
de exemplaren met bosjes tegelijk de winkel uitvliegen, dopen 
zij de pennen in gitzwarte inkt om een nietsontziende recensie 
te schrijven. Het overkomt Griet Op de Beeck maar al te vaak. 
Zure stukjes in de kranten, terwijl haar boeken in de boekwinkels 
nauwelijks aan te slepen zijn en de eerste plaats op de Bestsel-
lerslijst beklommen wordt. 

GEEN PROPAGANDA VOOR HET 
NEDERLANDSE BOEK
Zo schreef de Volkskrant over haar roman Het beste wat we 
hebben onder de kop: Met deze roman lijkt Griet Op de Beeck 
haar hand te overspelen: ‘In haar nieuwe roman Het beste wat 
we hebben is Griet Op de Beeck opnieuw kwistig met het be-
proefde elixir van goedkope emotie en opzichtig effectbejag’, 
oordeelt de krant hard over Griet Op de Beeck. Dat wringt toch, 
want op de een of andere manier wil je naast je verkoopsucces-
sen toch ook literaire erkenning? Vooral de kritieken op haar 
Boekenweekgeschenk waren meedogenloos. Terwijl het boek-
je gretig over de toonbank vloog, schreven de kranten dat Ge-
zien de feiten ‘ondermaats was en totaal geen propaganda’ voor 
het Nederlandse boek, aldus de Volkskrant. Het NRC schrijft: Op 
de Beeck jakkert de bekende boodschap erdoorheen.
De krant verwijt Griet dat ze graag laat zien dat de dingen wel 
lukken, dat de personages graag het heft in eigen hand nemen, 
zoals in al haar boeken, maar geloofwaardig maakt ze dat niet. 

De krant gaat verder: ‘De rest van de wereld mag er anders over 
denken, maar een personage van Griet Op de Beeck heeft altijd 
gelijk. En handelt daarnaar. ‘Uw leven is van u’, is de boodschap 
van de Vlaamse schrijfster, luister naar jezelf en maak er wat 
van.’ De krant noemt haar verder een geharde optimist die in 
haar proza graag laat zien dat de dingen wel lukken, zoals in Het 
beste wat we hebben en in Gij nu, waarin de personages hun 
lot stevig en succesvol in eigen handen namen. Voor Gezien 
de feiten geldt dat net zo, dat de dingen lukken, alleen zegt Op 
de Beeck niet hoe, doordat het verhaal zich in een hoog tempo 
voort haast, stapt ze over dingen heen en neemt ze geen tijd om 
te tonen hoe de dingen lukken, doordat gejakker maakt het ver-
haal een onbeholpen indruk’.
Ook op Het beste wat we hebben is er de nodige kritiek. Er 
wordt Griet verweten dat ze opnieuw kwistig is met het be-
proefde elixir van goedkope emotie en opzichtig effectbejag. In 
geforceerd aandoende en soms lang uitgesponnen scenes is de 
subtiliteit ver te zoeken. Het principe ‘show, don’t tell’ is nooit 
aan Op de Beeck besteed geweest. 

DOOR LEZERS OP HANDEN GEDRAGEN
Gelukkig voor Griet hebben de kritieken zo te zien weinig tot 
geen effect op de verkoop van haar boeken. Ze vinden nog altijd 
gretig hun weg naar de lezer, die ook weer in grote getallen naar 
haar lezingen komen, wanneer Griet weer ergens te gast is om 
over haar nieuwe boek te komen vertellen. Griet wordt nog al-
tijd door haar trouwe lezers op handen gedragen en daar doen 
de slechte kritieken niets aan af.
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Let op mijn woorden 
—

Lise weet het niet zo goed, hoe het leven gaat.Niet als ze vijftien is, maar evenmin als late twinti-
ger. Ze vindt nochtans dat ze eigenlijk geen reden tot klagen heeft, zoals de meeste mensen die 
proberen sterk te zijn en het goed te doen. Dus zij gaat door en probeert diegene te worden, 
die ze denkt te moeten zijn.

Let op mijn woorden is een roman over hoe de start van ons bestaan onontkoombaar het 
vervolg bepaalt, zelfs als dat een blinde vlek blijft. Over families die de rangen sluiten. Over 
morsige liefde en echte connectie. Over de onontkoombaarheid van verlies en het belang van 
blijven zoeken. Over de angst om te dromen en een diep verlangen naar beter dat misschien 
wel bestaat voor wie weigert op te geven. Misschien. Een verhaal dat alles blootlegt, behalve 
dat wat je verwacht. 

Let op mijn woorden is een psychologische roman, dat handelt over familiegebeurtenissen die 
alledaags lijken te zijn, maar een diepere betekenis en achtergrond hebben. Stil verborgen leed 
dat zich als vanzelf openbaart. Kleine dingen die onopvallend gewoon lijken, blijken een grote 
impact te hebben op Lisa en op haar verdere leven. 

Griet Op de Beeck schreef met dit boek het tweede deel van haar trilogie, al is het ook gewoon als zelfstandig boek onafhankelijk te le-
zen. In het derde deel zullen alle hoofdpersonages van de eerste twee delen van de trilogie, Het beste wat we hebben, (eerste deel) en 
Let op mijn woorden (tweede deel) samenkomen in een roman waarin alles wat tot dan toe verhuld bleef voluit mag en moet bestaan. 
—

€ 19,99 – ISBN 9789044636161 – reeds verschenen

Griet Op de Beeck is ook heel betrokken voor wat er in de we-
reld afspeelt, ook nu, met de klimaatmarsen, die ze van harte 
ondersteund. “Ik doe niet echt aan hopen, doorgaans, dat is 
me te passief, maar dat we met 15.000 in Brussel zijn, en met 
honderdduizenden op al die plekken in de wereld, dat geeft mij 
hoop, we kunnen ons simpelweg geen klimaatmoeheid permit-
teren”, zegt ze. Het kenmerkt en typeert Griet zoals ze is. Be-
vlogen in alles wat ze doet en strijdvaardig, resoluut, wanneer 
dat nodig is en ze dat van zichzelf vraagt.

DREAM SCHOOL 
Vers in het geheugen staat ook haar medewerking aan het po-
pulaire tv-programma ‘Dream School’ van het afgelopen sei-
zoen. Ze stond als gastdocente voor een groep kansarme pro-
bleemjongeren die op geen enkele andere school meer terecht 
konden en toch nog graag iets van hun leven wilden maken en 
hun dromen verwezenlijken. Het typeert Griet hoe snel ze deze 
jongeren voor zich wist te winnen door over zichzelf en haar 
eigen moeilijke, zware jeugd te vertellen, waarin ze ook het no-
dige heeft meegemaakt. Door dit openhartige verhaal wist ze de 
harten van de jongeren voor zich te winnen. Het gevolg was, dat 
waar eerst bijna niemand op haar les zat te wachten, ze nu alle-
maal vol overgave zich op het blanco vel papier stortten om hun 
eigen levensverhaal te schrijven.
Hieruit blijkt maar weer eens dat Griet ieder mens, hoe jong of 
oud ook, een tweede kans verdient om iets van zijn of haar leven 
te maken. Griet Op de Beeck beschikt niet alleen over een gou-
den pen, maar vooral ook over een hart van goud!    

“Ik schrijf de 
boeken die ik moet 
schrijven, die voor 
mij belangrijk en 

dringend voelen.”


